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Dil Bayramı, Bütün Y urddaşlara Kutlu Olsun .. 
--================-===========================--=======-ııı===ııc=:=====--===========---===============c==========================-==----=================-=--==-

Dilimiz; Bütün Dünya Türkkuşu Mussolini ile itler Dün 
Dillerinin Kaynağıdır.. Tayyare filosu Oiyaıbekiı Gör Üş t Ü 1 er .. 
ı· · . . - turnasına çıktı 
uaun~u bayram; bu Jn8nJmlZ~80 kopup gelen sonsuz Ankara, 25 (A A .) - Türk 

sevinci en güzel şekil~e açıklamakladu ~:~: k0:u~::1da!.arb:ı~,;~· 

Ulu Önder Atatürk Dil Kurultayına iştirak Edtn 
Alimler Arasında .. 

lGrkdıll Kurumu 1932 dana koymuıtur. 
talının t 2 temmuzunda Bü · Ulu Ôoderln dehasından 
:Git Ônder Atatürk tarafın· ııık alan bu, Türk tezi bu· 
•n kurulmuıtu. Bu Kurum gün bütün dünya bilgtlerinln 
~le ._ dikkat nazarlarını üzerine 

illi& zamanda büyük 'ti toplamıı bulunuyor 
er baıarmıı ve bize dili· "'I ı Beıinci Dil bayramını kut· 

d 
ı n dünya dilleri arasın-

,,_ lularken Tüzkdilinin dünya I •I yükıek mevkiinl açık. 

daki 6 tayareltk motörlü fi · 
lo iki bin kilometrelik mem : 
leket turu için bugün saat 
on beıte Konya istikametin
de havalanmııtır. 

Filo hava meydanınd a 

Baıvekıl İsmet lnönü ile 
refikaları, Ankara valiıi po· 
Ilı müdürü, Türk Hava Ku · 
rumu erkan ve memurini, 
Türkkuıu üyeleri ve daha 
bir çok kimseler tarafından 
muvaffakiyet temennilerile 
hararetli bir surette uğur 

lanmııtır 

İsmet İnönü refikaları 

tarafından baı öğretmen 

bayan Sabiha Gökçene bu 
ketler verilmtıtir . 

Filoda bayan Gökçen ile 
Naciye Toros, Yıldız uçman 
olmak üzere üç kadın ta · 
yareclmlz bulunmaktadır. 

- -----------
ita/ya Başvekili Dün Nasyona· 
list Kıtaatın Resmigeçidinde 

Bulundu .. 
;Viyana, 25 (AA) - hal 

ya baıvekili Mussollni Avus. 

turyadan geçerken hususi va

ğonunda Avusturya delegele-

rıle aörüımüıtür. 

Berlio, 25 (Radyo) -

Bütün gazeteler Httler · Mu-

1110Uni m
0

ülakatıoa büyük 

ebemmiyet atfetmektedirler 

Bir gazete bu mülakatın 

muvaffakıyehlzliğe uğrama· 

sanı istlyecek tek bir Alma 

nm bulunmayacaAmı yaz 

maktadır. 

Berlln, 25 (Radyo] 

ftalya Baıvekili Sinyor Mu· 

ssolinl aaat 1 O da Münibe 

vasıl olmuı ve Alman 

devlet reisi Hıtler ve hükii· 
met erkanı tarafından kar· 

tılanmııtır. 

lkı devlet adamı selam. 

laımıı ve yekdtaerinln elle· 

rini 11kmıılar ve birlikte ot 

omobille baıtan baıa donan· 
mıı olan ve bir bayram ha· 

vası yaııyan caddeleri halk 
alkııları arasında geçmtıler. 

Ouçentn ikametine tahıls 

edilen ıaraya gelmtılerdir. 

Berlln, iS (Radyo) - 8. 
Mu11ollnl ıaat 11,25 de Hıt· 
leri zf ya ret etmlı ve bilaha
re abideye bir çelenk koy
muıtur. 

Hitler Mussolinl öğle ye· 
meğini birlikte yemıılerdlr. 

13. Mussollnl öğleden aon· 'lb•ıhr. d 1 1 l e r i n 1 n anası ol 
~ duğu hakkındaki inanımız 

" Urum anadilimizin genif daha ziyade derlnleımf§ ve 
't''lddarını bulduğu gibi, kuvvetlenmit bulunuyor. 
fltlcdıhnın, Türk kültürü Bu günkü bayram; bu 

~Gıı bütün dünya diline ve lnanımızdan kopup gelen ııon. 
4 '1tGrüne kaynak olduğunu suz sevinci en güzel ıekilde 

Kız Talebeler deAsk r
lik Dersi Görecek .. 

ra nas.yonal eoıyaliat kıtaa· 

tanın reslmigeçidlnde bulun-

muı müteakiben 8 . Hitler 

le birlikte Münib Alman 

~neı Dil - Teorisi ile mey· açıklamaktadır. 
nefis sanatlar 

gezmlıtir 

• 

a!• ademlslnl 

Süveyş 

Kanalilda iç limanlar inşa 
edilecek 

Kahire. 25 (A.A.) - Mı. 

sır ile Suveyt kanalı kum· 
panyası ara11nda lımatliye 
ile tuzlu göller arasında 

iç liman inıaeı hakkında 

bir mukavele lmzalanmııtır. 

lngiltere 
Japonyayı protesto etti 
Londra, 25 (A.A·) - !a

giltere gayri askeri bölge· 

lerin bombardıman edtl· 
meslnden dolayı Japonya 

nezdinde tlddetll protestoda 
bulunmuıtur. 
~ 

Paris 
Muzakerılerine ingiltarı 

de iştirakım ~ildirdi 
Londra, 25 (A.A.) - ln

aıltere, Fransa ile ltalya ara· 
aında Parlste yapılacak arö· 
rüımelere kendlılnln de it· 
tırak edeceğini halyaya bil
dirmiıttr. 

1'Grkdili ve 
tarh Tarihi 
A.ydınlanıyor. 

T k 
Orta me~tebin bi~inci sımf mdan iti~aren lise ve Üni 

l\versite~e ~lllara as~erlik dersi verilmesi kararlaştı 
--,--~~- - - - 1 alya Bale.ar Adasile 

Umumi müfettişi Selinik 
fuanm gH~i 

Ankara, 25 (A.A.)- Trak. 
ya Umumi Müfeltltı Gene 
ral Kazım Dırık dün Seli. 

._ \Jıu Ônder Atatürküo hl 
~ 'te ve Iıaretlerl ile kuru· 
t~ 'fürkdillni ve TGrk Ta

'' 
11

11 Araıtırma Kurumları 
ı_ 'erimli ıekilde çalııma nik fuarını ve Türk pavyo 
t;::~ devam etmekt.edlr. 20 nunu gezmit ve ıereftne fu 
tt~ de toplanan ikinci Ta- ar komitesi taraf andan bir 
tıb ~urultayında, Türk Ta · ziyafet verllmltlir. 
"' Urumunun güttüğü da· Pavyonumuzda Yunan ık · 
,,"'rt büyükliiğü, ilim dün· ttaat nazarı ıerefine bir resmi 
la'•ndllki yüksek mevkii, kabul yepılmııtır. 
~Q~lc ve yabancı bilginlerin 
... Grn ve delıllerile ortalan 
'G 'ktadır. Kurultay kürsü 
tlh~derı yükselen sesler; la 
dırı.ı" karanlık devirlerini ay
t,ı •tıyor. Bu aydınlığın or· 
llırı,'dığı hakikat; Türk ırkı
tQrık0 .. n binlerce yıl önce bu 
~il u dünya medeniyetini 

"Ilı l' uı olmasıdır 
~ Clrk ulusunun, çok eski 
~ı1:1'nlardakl yüksek mev 
t, ilim dünyasına tanıtma 
•tbı \:lllaıan Türkdilini ve ta 
l ili A. 
"''" taştırma Kurumları 
)'t ~aman zarfında faali-

"''ıtr'çlvesini çok gcnıolet. 
'r '. 

dQ._ ~PYenı buluılar, bütün 

lla/" bilginlerini yakından 
ili ,~"dfrrnekte , onlara, ye 
t,d,:'lhrnıa yo1lara açmak 

aö· 
1 dQ Y ece Türk tezi ılim 

~ "'• lılll kıraın tezi olmak mev 
1\ a~anrnıştır 

( ~tllltayın geçen günkü 
0'hı ikinci sayfada ) 

Cevdet Demiray 

Çin 
Kuvvetleri muvaff a~iyetli , 

ilerleyişler yapıyor 
Londra. 25 (A.A.) 

Amerika Çın Japon an 
laımamazlığının nihayet • ul 
masma kadar Asya filosunu 
Çin sularında bırakmağa 

karar vermiıtır. 
Londra, 25 (A.A) - Mara· 

reıal Şankııy Şekin l<arar· 
gahına gelen haberlere gö
re Çtn kuvvetleri ilk defa 
olarak Sansının oımalinde 

büyük bir muzafferiyet ka· 
zaomııl ardir Göğüs göğüse 
tiddetli muharebelerden sonra 
Japonlara beı bin asker za· 
y at verdlrnıloler. tkı bin esir 
almıılardar. 

Nankin gazeteleri ayrıca 

1 

Çinlilerin Sami şimalinde Tan 
gıgerfde aldıklarını yaz· 
maktadırlar. 

Maarif Vekaleti yurt 
müdaf aaeına hazırlanma la 
rını lemın rnaksadiyle orta 
nıek tep• birinci smıf ten iti 

baren lise. yüksek mektep 
ve üniversitede kız t11lebelere 
askerlik dersleri verilmesini 
kararlaştırmış ve bu kararı 

t e ı k l latına bi l dirmiştir. 

Emir, bu sene ders yılbaşı 

olan tlttteırlnin birinden iti 

btıren tatbik edilecek ve bu 
mekteplerin muad ıli olrrn 
meslek, sanat ve hususi 
mekteplere de ıamil olacak· 
tır. 

Devam, sınıf geçme ve 
mektepten mezun olma. hu· 
sus:arında erkek talebelere 
tahmil edllmiıı olan mecbu· 
rlyetler kızlar fçın de cari 
dır . Ancak askerhk dersleri 
yalnız Türkıye cumhuriyeti 
vale ndaşı olanlara vertle
cektır 

Ders saatleri, yBlnız bu 
seneye mahsus olmak üzere 

ispanya Fasında Gözü 
Olmadığını Bildirdi.. 

tekmil sınıflarda kız talebe 
ler için bir saattir. Bu ders 
yılında kız talebeler için 
tertip edilen ve orta ehli
( Ba§ tarafı ikinci sayfada) 

Ta ih 
m 

ur 
1 arı 

Londra, 25 (A A ) - Ce
nevrede bulunmakta olan 
ve İtalya namına aöz ıöy 
lemiye salahtyattar bulunan 
8 . Bovaanopa, H, Delbosa 
bundan böyle İıpenyaya bir 
tek gönüllü gönderl lmlyece 
ği hakkmda teminat verir· 
ken 8 . Ciano da Romadaki 
İngiliz maslahatgüzarına ay 
ni teminatı vermlotir Lon· 
dranın diplomasi mehafilt 
bu hadiseleri ileriye doğru 
atılmıı bir adım telakki et · 

1 ayı Ça ış
ı Bitirdi .. 

Birçok kültür a~amlarmı ~ir araya tophyan itinci Ta· 
rih Kurultayında verimli neticeler el~ı olundu 

Ankara. 25 ( . . A .) - İkın . hlm bir kısmı yarın lıtanbul 
el Türk Tarih Kongresi dün · dan Ankaraya hareket ede· 
de öğleden sonra iki umu- ceklerdfr. 
mi içtim& yaparak muhte Profe&ör Ankarada bir gün 
Uf profesörlerın tezlerini kaldıktan sonra trenle Yerkö 
dinlemiştir . yüne ve oradan otomobil-

Kongreye ı~t ırak eden ec· lerle Alacahôyük, ·Pazarlı, 
nebi prof sörler dün Türk Is Boğazköy, hafri)· e.tına gide 
liım eıerlerl müzesı nt, Süley- ceklerdlr. 
maniye camiinl, Yedılmleyl ikinci bir gurup da Ça · 
ve surları z ıynret etmişler nakkaleye, oradan Trovaya 

dır. g ı decekler ve nk§am lstanbu · 
Ecnebi prof eıörlerln mü· la döneceklerdir. 

mekte ve bundan dolayı if
tihar duyulması lazımgele

ceğlnl, çünkü gerginliğin ze
valine medar olan bir amil 
olduğunu ve ikinci safhaıı· 

nın gönüllülerin geri çekil· 
mesl neticesini doğuracağını 
ilave etmektedirler. 

Halihazırda bu görüıme. 

lerin muvaff akıyeti Londra
yı ve Fransayı müzakere· 
lerl ileri götürmekte serbest 
bırakmağa ıevketmektedir 

Ayni mehaf il Parla tara. 
fından faydalı addedildiği 
takdirde Londranın üç taraf
lı müzakereye glrlımeğe 

ve Romadaki nüfuzundan 
bilistifade noktaloazarlar te
alisine yardım etmeğe ama· 
de o\duiunu beyan etmek
tedir. 

Esasen gösterilen memnu · 
niyet biraz ihtiyat ve tem· 
kinle karaııktır . hal yanın 
tebiyevi mülahazalardaki 
hattı hareketini öğrenmenin 
pek ziyade memnunfyete 
sebep olacağı meydandadır, 

Ayni mehafil ltalyanın 
hattı hareketi hakkında Mus 
solininln Berlin seyahatinden 
ve T eırlnlevel baı1ar anda 
ademi müdahale komitesinin 
içtlmaından sonra daha iyi 
'bir hüküm verileceği müta· 
leaaını ileri türmelltedlrler. 
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Kız Talebeler de Asker-: Türkdili ve 
• 1 Türk tariki 

lik Dersi Görecek.. ' Aydınlanıyor 
9rtı mıktıhin birinci smdmdın ilihıran lisı va üni
varıhı~e kızları ııkırlit d11si vırilıeıi ~ırarlııtı 
( Ba,tarafı btrınci ıayfaad• ) 
yetnam~ tcdrlıatını ihtlYa 
ede r• huıuıl bır IN'Ofram 
t" tbtlr edtlec~" tir. Blrhıcl 

profH m yalnız yed•nci 11 

mf ta, bir we ikinci projram 
lar ite ıeklzinci ıınıftao iti
baran yukarıya dojru bütan 
ımıf larda ünlverelle ve yGk ~ 

ıek tahııhn her aınıfında 
tatbik edilecektir. 

Bu ıenc için bu proiram · 
ların haıaaten ıeri hizmete 
alt olan k111mlara 6ntverelte 
ve Jilkaek mekteplerle lise · 
ll' rin ıon 11nıflarında ıenit 

bir surette olcutulacaktar. 
Bu ıuretle yalnız bir ıene 
içtade birinci ve tktnci proi· 
ramları bir arada okuyan 
bütün aınıflar kız talebuine 
orta ehliyetname "erilecek · 
Ur Hu dertler içtn ihtiyaç 
1rörllecek muallim ıubaylar , 

erkekler için olduiu aibi 
1Dahlli komutanhk tarafın· 

dan aeçllecek ve uıul daire · 
ılode te vln edilecektir . 

Üniversite ve yükıek 
mekteplerde kız talebeye 
aft olan teddaata bu ıene 
y~ mahıuı olmak üzere ta · 
lim taburlvında yapılma1ıp 

mekteplerde tedrlıat yapmak 

üzere okutulacak derelerde 
thU.ala ıubaylar tayin edi
lecektir. 

Yıdinci ımd askerlik 
dırı ,rağraıı: 

Ordu ltşkildlı: 
lfarp nedir. harp neden 

:ı.arurl ve hazerl ordunun 
16&umu, harbin icaplauna 
ı&re ne clnı aekere ve ıaf 
lara ıhttyaç vardır . Mu· 
harlp ve yardımcı 11nıf ha· 
ngilerldir? Genel İuretle öd· 
evleri 

Askerlik kenıuuı: 
Aıkerhk kanunu nedir 

Orduya aıker toplamak uı 
ullerL Türk orduıunun etaaı 
ne uman kurulmuı ve ne 

~ibi d eğltiklıkler ıeçlrmlttir .? 

Aıkerlik kıtnunundan iı 

tiınalar var mı . bedeli nak
di nedir? 

Askeri Ttrbiyc: 
Dahili hizmette itaat , di 

ıiplto. arksdaıltkta Gıte kar 
ıı ıa111 H aeJimlama , ba1 
rak ve eancak . 

Silah bilgi&/: 
Stllh larao talulmah, çeıi · 

B - Sıhhiye hizmetleri 
C - Muhabereetltk ve iı · 

tthbarat 

D - Levazım. 
Bu hizmetlere aıt umumi 

bılııler. 
Harp tarihi: 
lıtik1il harbi, Koıva , Ntk· 

bolu, (mlllt duyıuyu tarif 
edecek ıekllde) . 

Yaya harekttltr: 
Eeaı vaziyeti, ıelimlar, 

münferit y6ırüyüf, dCSnGtler, 
manıanın teıktlt ve '"naıık 
d6ızen hareketleri. 

Sekizinci smıf ııkırlik 
dırı proğreıu: 

Ordu ltşkllatı : 

Bırhlcler ne ıurtl l tı letkil 
edilır . muhtelif birliklerin 
harp ve hizmetleri , orduda 
ki rGtbeler haoıtlerfdtr. r(it · 
be allmetlcrı (erbaılar da· 
hı ı ), orduya er nHıl alınır, 
orduya ıubay na11l yetftti· 
rilir. (mu"azzaf ve bedelli). 
Aık~rllk kanunu: 

Muhtelif ıınıfların aaker ltk 
mOddetleri, muuzzaflık ve 
ihtiyatlık nedir? 

.4ıkeri lerblyt•: 
(Dahili ltlzmdlu ): 
Namuı, f~ref , dojruluk, 

ceearet . ıojukkanlılak, m•h· 
rumtyete katlanma 

Sildh hllgla/: 
Alar maklnelı tüfek hak 

kanda btlıı . bombalar hak 
kında bılgi ve bombaludan 
kurunma. 

Atış liilglıl : 

Blrtncl proiraman t~krerı ni· 
tan vaziyetleri , üç k6ıe niıao, 

nltan almak ve tetilc düıürmek, 
t6fefe yepıJac•k muamele 

Topuyrafya : 
Topojrafya haritalarında 

ki ifaretler, arazideki ıuni 
ve tabii lr1zalar haritada 
naıd g6ıtertltr~ Haritayı ci · 
hete koJmak. 

ıVuharebe HJ/y/sl: 
Sıinak, bunun çabuk ol 

maaınan ehemmıyeti, ıefer, 

harp, muharebe, mütareke 

nedir7 YürGyüı. mola. mu
harebe hakkında lc11a btlıi, 
taarruz, müdafaa, çekilme 
haklunda k11a bılıi . 

Scftrbtrl/k: 

(Baıtaraf ı bır i nc ı ıayfada ) 

bir lopl a n t l s ı n d a Pro· 

feeör Braodenıtehı Roma 

om kuruluıundao ev · 

velld medeniyetin Türk me 

denfyetl olcluiunu ıu cüm · 

lelerle ne aüzel anlatmııta: 

"TQrkdtli ile Eti dilinin 

münaaebeti vardır Bu mil

letin tarktan muh!'tcereti 
millttan önce iki bin sene-

lerindedlr . O zamana kadar 
(Karı) civarında yatıyorlar· 

dı . 

Roma medeniyetinin 

humlarmı ve eıaa l aranı 

to-

ve · 

rt."n Etrüıklerin kaynağının 

Orta A•ya olduiunu kabul 

etnıek icap eder .. 

Yine bir kaç gün önce, 
Kurultay kürefhünde Pıtta 

rd, bQtQn ilim dünyuı na fU 

haktk• ll açıkladı: 

"Anadolu. Avrupa ile 

komıuları için medeniyeti 

ve baıhca ırklarımı:ıdan 

birini aldığımız mukaddeı 

topraktır Ôn Asya buıGn 
lcü Aı1anan an1t11 tılbidlr . ,. 

GörQUiyor ki Atatftrkün: 
Ônderllfl ile kurulan Turk 
dlltni ve Tarihini A rathrma 
Kurum !arının f aaltyett tart 

hfn karftnlalclarına ltırıımıf, 

yahut tnklr edtlmtt büyük 

haklkatları birer birer orta 
ya koymaktadar. 

Tarih Kurultayımn ~ona 
erdtjl bu . günde. 26 ey 
lOlde beılnct Dtl ba yranunı 
kutluhyoru:ı. . 

Veramlt ça lttmala rı ıl .. 
btrblrtnı tamamlıyan bu iki 

kuruaı, TGrlc l&tUtOriinün en 
ukl ve en yiikıek kült6r 
oldutu noktHında bOtOn thm 

dOnyaeının allkaıını btrkt-re 
dıha toplamıı bulunuyor. 

Kültür Bakanımızan Kurul - I 
tayı açıı ı6ylevlnde ltaret 
ettikleri ıibi tarih çahıma ı 
lar1; Türkün Orta Aıyada 
ille neolittk ve maden me-

deniyetl~riai bOtün dünya · 
dan önce yarattılını : bu me. 
denlyetlerin birçok r6çlerle 

ana Türk yurdundan yer1üzüne 
yayaldığını göetermektedtr. 

- usa !BE 

Bugün Dil Bayramını 
Kut 1 u l ı yacağız .. 

---- ------
Dil Bayramı Münasebetile 
Halkevimiz de Bir Proğram 

Hazırladı .. 
Buıün bütün Halkevlerin -

de beılnci Dil bayramı 

kutlul•nacaktır . 
Ruıün saat 18 de Ankara 

\'e t~tanbul radyoları blrleı 
Urtlecek ve Türkdllt Ku· 
rumu adına bir ıöyl~v Yt

rflecekttr. Bu ıöylev şehri -

miz Halkevinde yapılacak 

toplantıda da radyo ile ta · 

Halkevimiz ayrıca Dil 

bayramı münuebetlle bir 
profram haurlamııtar 

Bu proirama ıöre Dil 
devrimimizi ıtnlatan bir 11iy 

lev verılecek. öz 1 ürkçe ıiir
ler okunacak ve temsil kolu 

tarafından da musahip zade 
Celalin Aynoroz Kadm adın

Akhisarlı 
Sporcularla 
ı\faç Var .• 
Akhiıar ldmanyurdu ,.. 

nçlerl , ıehrimiz ldmanyurdu 

ile btr maç yapmak oıer• 

gece geç vakit otobiiıle ,eh 

rimize gelmlılerdlr 

Bugünkü maç uat J5 de 

yapılacaktır. 

Gelenler Gidenler: 
bri· Birkaç g6ındenberl 18 

1 ,ı. 
mtzde bulunan it delrel 

tanca bölge amiri B Halil Ôll 
gen d6ın Kütahyaya ,ıuotf 

ktp edilecektir daki eseri temıtl o lunacakhr. tir 

~-------------------------------------Gönende Liseye Pavyon Yapılacak Olan: 

Namazg~h Belediyeye 
iki kız kaçumı va~ası ? 

Gönenin Tuı.akçı köyün- mi, Evkafa mı Ait •.. 
den Mehmet oğlu Sü leyman 

bu köyden Haean kıza Zey Her ı'k "ıs'ı de bu yerı·nı keldı' lerinı ait oldununu i~~-nebi; yine Gönenin Ektlde· 1 

re köyünden Haean oğlu Rı itmeleri ÜZBfine İt mahkemeye intikal etti . .ı 
f at Cemal "ızı Münevveri 9 ... 
kaçırmıtbr Her iki ıuçlu ya· , N amaz1ı8h araa11 yüzftn · reıi arasında çıkan fh~ 

1 b l d 1 k f ld mahkemeye intikal et f kalaomıılarchr. den e e iye i e ev a a · ff 
bulunmaktadır. Her tld t• ol 

Milli Geliri~·~iz Her Yıl 
Gitttkçe Artıyor .. 

Milll gelirimizin 1836-1937 senesinde de geçen sene
lırdı ıl~uğu ıibi fazlıiaşıcıiı muha~kak uörünüyır 
Ekonomi BakanlıAı. iki dır . 

aene evvel teıkil olunan kon· Milli gelirimizin hakiki 
jonktür ıervlıhıl Türkiye mtl kıymetindeki tezay6dü ııe 

li gelirinin heaablle tavzif 1933 1934 ıeneılne göre 
et mit Vf'! ıer vlı uzun ve yo 1934 1935 ıeneıinde yüzde 

rucu ar•thrmalar ıonuoda 4,6. 1934 1935 ıeneeine trö · 
1935 1936 yıla milli geli re 1935 1936 eeneıhıde yüz 

rimizi de teıbite muvaffak de 1,8 n 1933 1936 ıene 

olmuıtur. sine göre 1935 1936 sene 

Varılan neticede milli ge ıine kadar iki ıenellk ten · 
lirimlz 1933-1934 zirai ma yüd ylbde 6,5 dir . 

hıul sene.inde 1. 150 000.000, Milli gelır i mizın tesbitlyle 
1934 J 935 zirai mahıul ıe- 1 elde edilen bu rakamlar mil 

nesinde t.250 OÜ0.000, 1935 li ziraat, ticaret ve endüıt 
l 936 zirai mahıml seneılnde rimizln günden rüne arttı 

1.330 000.oOO lirayı bulmut- ğmı, faaliyet ve lıtlheal ıa · 

tur huını genlıletttlf ni açıkça 

Hu rakamlara ıöre milli röıtermekt~dlr . Hunun netl -

gellrlmlzde, 19'33 1934 ıene ceıi olarak da halkın refah 

Namazıah areaıana eahlP 
duğunu iddia etmekteclll· 

U" Malum olduiu üzer• 
611 

ye bir pavyon yapılmak ~' 
Namazgahın lıtlmlAklll• , , .. , 
rar verllmlıtı . Fakat •

1 1111 

ayrı ayrı sahip olduk ~{ 
iddia eden belediye ve e 11, idareıl tayin olunan 1ttllll , 

bedelini almak lıteadt~ 
Bunun üzerine it mahk _, 
intikal etmlttır . Muh•~ t9' 
lıliye hukukta dil11 "' f . 

mıtbr Bu muha kemede de,,. 
kaf ldareal areanın keti fi 
nln olduiunu iddia et•1•1.,, 8 . Vehbi, B. Abdulı• ~~ 
Müft6ı B. Naci, Avukat B 9 
met Vehbi, H Tat•P· rt 
muharrem, Uncu B ~·:.. .. 
Kuyumcu 8 . Alt , B ti .. 
Baerl Çantay, B. Baıri ol• 
kik vani on ktıiyl ıehtt 
rak göıtermtıtır . 

6111 
.. 

Bu on ıahit Nanı••• 11 d 

. evkafa alt o l el u 1 11 bl,ı 
lbntbatuta ve Evlty• Çel~--

1 

yahatnameılnde de bu 1 bl" 
Namazglh olarak ka1ıt 1 d' 

l 
lundufunu ilerl 1Qr1ult1~0ı., 

Beledl)·enln vekili f ...... 
ıine na-ıaran 1934.1935 ıe 

neıl•de yüzde 8,7 H~:i4 19 

nan Ômer Edip iıe 1"'
1 bl' 

sevayeai günden güne yük · gihta ıu yolların• aft .,, 

ııelmekte ve tediye kahili · takıim yeri bulundulUd:,,.ı 
36 eenHinde yüzde 6 ,4 19 

. dı ve aletli ıi lihlar, •tır ve 
hafif ılllhlar, hafif makine· 
lt t6fekler hakkında mala 

m•l. ahı bllıtleri, ahı için 
ilk bilgiler , beden azaları , 
hlfelln tarifi ve parçaları 

pi1ade mermileri, fltekleri , 
hedefler ve clnıleri . nlıan 

almanan tarifi ve dikkat edi · 

lecek huıuılar, attılını vur 
rn•k için blllnecek huıuılar. 

Kôpoirafya harata neye 
derler cojrafya ve topofrafya 
haritaları, mikJH nedir. naaıl 
kullanıhr? Cthet ta1ini (mu 
htelıf vaeıtarla) , stferberlik, 
ordu) eferberltii ve milli 
ıeferbt'rltfin .-hemmiycli, 
yurttaılaran seferberlik öde 

Sulh ıamanında tef erber 
itle hazarhjı Yurttatların 
ıeferberlik ödevlerlot Y•P· 
mamalarının zararlara, yurt 
raldafaHında kadınlara dü · 

Dtl çahımala.rı da , dünya. 

kü ltür dilinin ayni merkez 

den çıkarak her yana dafıl 
dıiını, Türkdıllntn bOt6n 
dünya. dıllerlnin ana kayna 

i• olduiunu "Guneı ·Dil. Te 
ortıl " ıle meydana koymak 
tadır 

1 33-1934 ıeneaine nazaran 
yeti de o nlıbette nrtme k. vergisinin dahi ıular j ılıt" 
tadır . t ıı rafandan verilip yJue bU dJ., 

laraf 1Ddan da imar ve~ 
haf aza edı lmekte old:.• " 
si>ylemlt ve Namazıi JI'' 
hibi sular idareetdfr. Bil.;'~ 
renin de l&ğvile Nalll• ıt"'' 
belediyeye ıeçmtıUr de.., "' 

vleri , yurt rn6dafaaıında 
kadınlara düıecek ödevler. 

A - Maballiıhavadan ku-. 
ru11111t itleri (ektlf, paılf) 

ıecek ödevlerden: 
A - Mahalli 

korunma itleri, 
paılf) . 

havadan 
(aktif ve 

B 
D 

Sıhhiye hizmetleri . 
- Muhaberecillk ve 

iıllhbaret. 

C Levazam. 
Bu lıalzmetlerln teıktlit ve 

vazifeleri daha teferruatlı 

olarak okutulaclctır . 

!larp tarihi: 
Tim6r0n Ankara muhare

beai, lıtanbulun zaptı (millt 
duyauyu takviye edecek 
ıektlde) 

Yaycı lıarekttlfr: 

Btrlnci prolramın tekrarı 
ve çeviklik talimleri . 

Bu profram bu ,ıl hirin
ci ıle beraber bütOn ıınıf 

larda okutulacaktır . 

Bu Türk Teoriıi; gerek 
üçüncü Dil Kurultaymda aıe -

rekıe bu ayın baılarında 

Bnkreıte topianan beynel 

milel Arkeolojik ve Antrepo· 
lojik konf eranıında ve ıe 
rekee bu d~fa Tarih Kurul -

tayında büyük bir defer ka. · 
zanmıı bulunuyor 

Türk Ulusunun Dil bay· 
ramını kutlularken her ıün 
biraz de ha genltliyen bu 
kültQrel çalıımalara hız ve 
kuvvet veren Büyük Önder 
Atat6ırkG de eaygı ile ıellm 
lamağı en ulueal bir ödev 
blllrlz. 

Cevdet Demirav 

1935 · 1936 ıeneaı nde iıe y ü 

zde 15,7 nlıbetinde bir ar 
ht 16ze çarpmaktadır . 

Milli gelirimizin adam ba

ıına isabet eden hiaseıi ise 

1933 19334 eenesindc 73 li 
ra 56 kuruı 1934. 19J 5 se· 

neıtnde 78 lira 55 kurut. 
1935 1936 seneelnde 8 2 lira 

15 kurut olarak teıbit olun 
muıtur 

Buna göre, nüfus baıına 
mflli ıellrimtzln muhteltf 
ııenelerdeki artması 1933 
1934 ıenesinden J 934 1935 
tıeneılr.e kadar yüzde 6, 77 , 
1934 l 935 ıcneelnden 1935· 
1936 ıeneıine kadar •yüzde 
4,53, 1933 l 934 ııen~ıind en 
1935 1936 ıeneılne kadar 
lıe yG:ıde 12,t I nlıbetlnde 

E\ionomi Bakanlıiı , mılH 

gelirimizin 1 ~36. 1937 ıe · 

neıinde de ıeçen senelerde 

olduiu. fazlalaıırn bir ıeyir 

takip edeceğini .. ümit etmek 

te · ve umumi netice üzerin

de çok müeasir olan belli 
baıh 1irai maddelerin rekol · 

Evkaf ıdareııoıll h•f' 
tahtdi iıe buranın •u ıuı>"' 
zası içın bekçi tutuldu ; 
bir hatibi bulunduıuou~pılıf 
ıen kitabesinden ve e' .... ,fı 

telerioe dair şimd iye kadar ·• 1 tarzından da bunun .fi' 
yapılan tahmınler nazarı iti

bara alınarak bu neticeye 
vardıiını beyan etmektedir. 

İdman.birliği Ayvahkıa ııG ! 
yapıca~ 

İdmanhlrliklıler bugün Ay· 
valık ldma nyurdu tle bir maç 
yapmak üzere diirı Avv•lı 

' la ıltmltl•rdlr 

ait olduiuoun a olaıılaC: •• ~ 
ıöylemiıler ve buraD'Abll 
ttle hatlpliflnl yap•D rl 4' 
ntn oflu Hakklk 8•• ıd" 

ut 0 
müraıtleıinin 111evc ıbr'' 
ğunu ıöy liyerek bunu 

etmfılerdtr . ••'"" 
Neticede evkaf ıd•'.11tlf9' 

göıterdi(ti dli er ilç 'b•"'-' 
de dinlenmeıl için 111111ıtlll' 
22 blrtnr.tte1rl11e bır• 
hl'. 
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Devlet Demir Y alları üçiJncü 
... 

işletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedclile Ocak aoahalleri . teslim yerleri . 

miktar ve VftaıfJarı aıaiıda yazıla balast 12· 1 O 937 salı 
ıtGnQ ıaat 15 de açık eksiltme uıulıle 8alakeıirde 3 üncü 
1t 1etaıe bioa11nda aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek fıtiyeolerln 337 ,50 lirahk muvakkat le· 
llıinat vermeleri ve 24g0 No. lu kanunun tayin ellili ve 
•Ucılar ve kanunun 4 üncü maddeıl mucibince tıe ıtrme· 
ie rnanu kanunu bulunmadıiına dair beyannamelerile ay 
~I ilin ve saate kadar komisyon reisliğine müracaatları 
•ıundır 

d" Bu ite ait ıartnameler Halakesirde 3 üncü lıletme mü
urlüğünde ve Yeniköy, Ömerköy, Bandırma iıtuyonla 

~ibda Paraıız dağıtılmaktadır. 
C•k mahalleri Ctnıi Teıltm yerleri Miktarı muhammen 

bedeli 
y enilcöy ve Ömer Ocak Yeni köy ve köy mJ Ltra 
1 •t~uyonları cıvarı balutı Ômer köy iıtaıı 5,000 4,5Ull 
ocaklardan yon makas hat-

lara aahaaı dahi · 

İORKDIU 
!*# ASZtM t 

Balıkeair Necatibey öğretmen 
Okulu Direktörlüğ6nden: 

Ôiretmen okulu talebeleri içinokuldaki numune ve 
ıartoameılndekl evsafa aöre 60 adet elbiıe dolabının :rap· 
lırılmaaı 15 gün müddetle açık elnıltmeye çıkarı!mııtır 
Beberlne 25 lira fiat tahmin edilmtıtlr Muvakkat teminatı 
112 lira 50 kuruıtur. lateklılerln muvakkat temlnatlar1nı 
vezneye yatırdıklarına dair alacakları makbuzla 28 9 937 
salı günü ıaat 14 de kült6r dtrektörlüllndtkı komlıyona 

gelmeleri, ıartname ve numunelerini her ıün okulda ıö- , 
rebllecekleri. 390 l -4 

Balıkesir Vakıflar 
Müdürlüğünden: 

Bahkeıirde Hükümet caddeılnde vakfa alt ana ib:erlne 
yeniden inıa edilecek zemin kat dükklnlar birinci kat va 
kıflar mGdürlüğ6 lktact kal ikametılh binaaı olmak (bere 
kapalı zarf uıullle 16. 9-937 tarihinden itibaren 15 gOıo 

SAYPAı S 

Müjd 
K L E R T M A R K A L 1-
Diin~·a nnı eu ıneşhur ,.~ lamnn11ş muh-

tt~Jif çeşitli ( Tir~·or ) bu~d<l~ a~ u·m~ kal
hnr makirtPIPri gPlmiştir. 

müddetle ekıiltmeye konulmuıtur . 
linde figüre edil 1 itin muhammen· bedeli 13347 lira 28 kuruıtur 

........__:-____ _.._ ___ m_ıı_1_e_rd_e_ıe_ı_ll_•n_. __ ~_4 __ ı_-_4_ı_8_ ı 2 İstekliler bu ite ait fenni ıarlnameler . proje ve 

SATIŞ DEPOSU 
Memduh Ôzinan ve fthmet Kumrulu 

o~lu Türk Ziraat K ol!ektif Şırketi Gelate 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

HALIKESIR ACENTESi 

Balıkesir Askeri Satın aaire ve evrakı . 250 kuruı bedel mukabilinde Halıkeııfr va· 
kıflat müdürlüiünden alabilirler . 

Alma Konıisyonundun: 3 - Eksiltme r t:J 937 tarthine müaadrf cuma aüna 
ıaat 16 da Balıkeıir mCldürlüiünde m6t~ıekktl artırma. "k· SABH1 SARFAKLARLI 

Ilı l<.ütalıyada yaptmle.cak 6 adet ukeri btnayll talip çılt- s?ltme komiıyonunda yapılacaktır. 
•dıfından bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. Pe • ~ l 4 Ekıf ltmeye girebilmek için iıteklilerin •ıajıda ya 

•r ık 1 3 1 O 937 çarıamba günü ııu t 15 dedtr . Muham uyup 11 02 bin iki Uralak muvakkat teminat. trı zah teminat ve veıalkl ve teklif mektuplarını ayn aün eaat 
1 en bedelleri ( 1'0430) lira (82) kuruı. ilk teminatları 782 onbeıe kadar, komlıyon retıliğlne makbuz mukabtlınde 
~'' 3ı kuruıtur. lıtekltlerln ıartnamesinl görm~k üzere teı'im etmlt olmaları ve poıta ile aönderllecek teklıf mek 
er Rün ve eksiltmeye lttlrak edeceklerinden de vakti muay· 

8 Kanunun tayin ettiği veıikalar 4 üncü madde11 
mucibince ekıt ltmeye girmeye bir manll bulunmalfıfına d" 
lr fıtekll tarafından lmzalanmıt btr mektup . tuplarının jadeli taahhütlü olma11 ve nihayet bu ıaate ka 

~eninde Kor ıetm alma komisyonu baıktrnlığ1oa müraca dar komiıyon refıllilne gelmtı bulunma11 lazımdır . Poıta . 
'''· 4 1 414 

5 lıteklllerin bu it hakkından izahat almak ve e• 
dakl aecıkmeler kabul edilmez. Bahkesir Tapu Sicil A - 2490 Saytlı kanunun 16 17 lncl maddelerine 

Balıkesir Ortaokullar Satın Alma Komisyonundan: 

rakı ıörmek (here Halıkeılr vakıflar mOdürlOlüne mGta r 

caatlara. 4 1 - 393 

Muhafızlığından: 
Köyü Mevkil Cınıi Hududu 

Ha lkapınar Kaynarca Tarla Gün dotuıu tehir 
yolu . bat111 dere, poyrazı 
HamHten geçme muhtar 
Hakkı ve ıerikleri tarla11, 
kıblesi Ali hoca tarla11. 

fiudut ve Luluoduju yer yukarıda yazıla tarla hacı Nt· 
f •ıı luı.l .. rı Ayfc ve Fatma iken Ayıenln 310 vıhnda bi 
\i velet ve blli zevç ölumtfe yegioe varlı ana baba hir 
•rdeıı Fatmayı badehu Fatmanın da 32Ll den evvel ölü 

llıUe kocası Azizi badehu A 2lzln de şeferberlikten önce 
~16tatıe kızı Saniyeye kaldıiından bahtıle namma teaçil 
~dtlrneıl lıtenildtflndeo tahkikat yapmak için lU - 10 9~7 
t•ttr günü mahalline memur gönderilecektir . Hu yer hak· 
b'"da bundan batka bir hak iddiasında bulunanlar vana 
u IOnler içinde yazı ile tapu ılctl muhafızlığına veyahut 

~alline gelecek memura ai6racaatlara lüzumu ilin olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

~abtye1i Köyl Mevkii Cinıl Hududu 
Şamla Halkapınar: eıkf tarla Doğu eski mezarlak 

mezarhk ve yol batııı koca 
Muıtaf a poyrazı ca 

fer oflu Yunuı tar 
laııa kıbleıl ıınır . 

, liudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Kenanın 
~•ey otlu Abdulvahidln 324 de ölOmlle oğlu Yakup ve 
r:'lı Fatmaya badehu Yakubun da ölümıyle kı:r. kardeti 
'tl!laya badehu Fatoıanmda 326 dıı ö. ümüle kocası Me 

~•ıı badehu Merasın da 328 de ölilmüle kardeıt Emineye 
~ ' 1dıtından bahlıle namına te•çtl edilmesi istenildiğinden tah· 
ı~,t yapmak tçın 1 u. ı o.937 pazar günü mahalline memur 

t6 d id" erılecektlr Hu yer hakkında bunlardan baı"aca hak 

t 
clı,,,nda bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile tapu 

• tıl 1 ~ muhafızlığına ve yahut maha ltne ıelecek memura 
~aatları lüzumu ilan olunur 

lunLu- h. ı· ti ,. ...................... .. 
ı unva za ıre ıa an : TORKDiLI : 

• • 
UNLAR: : Pazarteıinden baıka her : 

• .. k s l • • ıun çı ar. iyaıa gazete . . • • • Aııgari Azami : Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Aylıiı:400 : 

S 
K. 

5 H 6o &ndıman 860 

840 .. 
790 

K. 
870 
850 

800 

.. 690 700 

~ 8l1GDA Y PİYASASI 
~tt b 
\' Uiday .f.75 5 

""'" .. " 5 5 t 125 

: Say111: 3 : . .. . 
• Günü geçmif sayılar 25 • 
~ . 
• kuruıtur : 
: ADRES: : • • :eALIKESİR TÜRKDİLİ : 
........................ ~ 

Arpl\ 
Mısır 

Sakla 

3.125 
J.5 
3,5 

3,25 
~~,5 

39,25 

Kilo 
Erzakın adı azı çoju 

Tahmini 
ftatı 

K.r. 
10 
4U 
30 

Muvaklual 
temtraat 

Ekıiltme 

tarthi 
Eluiltoıenin 

tek1t 
Lira Kr 

Ekmek 
Koyun eti 

68UOO 
6000 
5500 
5000 
ıuoo 
1:300 
4500 

&8000 
8000 
8000 
7000 

666 :l9.9·937 
240 .. 

Saat 
ıs 

Kapalı ~arf 
•çık ~ıuıltme 

Sıfır eti 180 
577 " .. 

il " 
Sade yağı HO 50 

50 
25 

.. .. kapalı ~arf 

Zeytin yağı 
Zeytin dane11i 
Horuı faıu)ye11 
Mercimek 
Nohut 

2900 
1800 
5500 

60 
35 
ıs 
IO 

130 ,. " açık ekıtltme 

Pırinç 
Peynir 

Kaıar 
Sof an 
Palateı 
Toz teker 
Sabun 
Makarna, ıahriye 

300 
800 

6500 
2000 
1100 
6500 
8500 
6500 
2700 

400 
9ÔO 
8000 
3000 
151'0 
8000 

11000 
800ll 
3300 

ıı 

30 
50 
60 

3 
7 

27 
•o 

47 
39 

3 
8 

180 
112 

67 
18 
57 

16J 
99 

Kuıkuı 3800 SLIOO .25 93 
irmik 500 800 20 12 
Un 3500 4700 14 49 
Süt 9000 10500 ı O 78 
Yoiurt 11000 13000 10 97 
Soda 2000 2500 l l 1 J 8 
lnce lu7 2300 3000 6 13 
Salça 800 1100 15 12 
Limon (adeu 7000 8000 3 18 
Kuru barbunya 500 600 20 9 
Yumurta (adeti 95000 ı ISOoO 1.ıs 107 
Labna 2500 3500 3 7 
Praaa 3500 4000 3 ~ 

38 

ili 

su 
50 

75 

75 

35 
75 
50 
75 
50 
38 

81 
si 

lıpanak 4000 5000 7 26 25 

.. 
" .. 
" 
ti .. 
,. 

" 
it .. 
•• 

" 
•t 

,, 

" 
H 

:m g 937 

.. 
" ,, 
., 

flavu' 400 600 5 '1 25 ,. 
Karevlz 400 600 1 { l • SO , . 

.. 
10 
•t .. .. 

•t 

" 
t i 

•t 

" 
" 

,, 
" 

" .. 
10 

.. 
,. 
.. .. 

,. 

" 

Pancar 200 300 7 • 1 58 ,. 
Sirke J 200 15()(J 10 1 1 2~ ,. ,, 
Reçe1 500 600 35 15 75 ,. , , 
Tahın 500 600 35 15 75 ,, •. 

•• 
,, 

" .. 
., .. 
. , 
. , 
.. 
" ,, 

,, 
tt 

,, 
,, 
,, 

" 
'• 

" ,. .. 
" 
t• .. 

.. .. 
Pekme:ı 500 600 20 9 ,. ,. ,. 
Tabın helvası 300 900 35 ~3 63 •. ,, 
Sarımaak 105 130 1 S 1 ıt 63 ,. ,, ,, 
Çektrdekılz k Üzüm 1100 1350 25 2S 31 1 , ,, ., 

Elma 2000 2500 IS 28 13 .. .. ,, 
Tllze tereyağı 200 300 120 27 ,. ,, ,, 
Ceviz içi 100 l IU 60 4 95 ,. ,. ,. 
Bulgur 2000 2700 12 24 30 ,, ,, .. 

,. 
•• .. 
" 
" .. .. 
, . 
.. 
t• .. 
" 
" .. .. 
•• .. 
.. 
.. 
" 
" 
., 
.. .. 
,. .. 
" 

,, 
, . 

.. 
,. 
.. 
•• 
" 
•t 

Çay 30 40 400 12 .. ,. .. ,, 
Söml kok (tonu) 227 2800 476 70 29 · 9 · 937 tıaat 15 kapalı zarf 
Manıal kö. kilo :wuo 2400 5 9 .. ,. ,. •tık ekıtltm• 
Odun 50,00U 60,000 1,50 191 25 ,, .. ,, ., 

1 Ortaokulların 31 · mayıs . 938 tarihine kadar ihtiyacı bulunan yukarıda adı, miktarı . temlnBt parası, ihale 
ıekli ve tarihlerini bildiren (48) kalem yiyecek, yakacak ve ıaire 15 gün müddetle aç1k ve kapRh zarf ıuretlle r.k 
ılltmeye çıkarılmııtır. 

2 Ekıllmeye ittirak etmek iıtıyenler ıartnamelerı öjretmen okulu kaleminde her gün aörebilecekleu aibi iha -
leden bir saat evveline kadar öfretmen okulundan alacakları fnaUye ile kanuni teminatlarını merkez muhaaebe m6-
dürl016 vezneılne yahrmaları ve alacakları makbuzla muay1en ıGn ve ıaatte kOltGr direktörlGIOndeki komlıyona 
baı vurmaları . 

3 - Bunlardan ekmek. ıömi kok ve eadeyalı ekıtltmesi kapala zarf uıulile vıı pılacagından. kanunun tarffah da 
hilinde hazarlaamıı olan zarfları hizalarında yazılı ıünlerde, nihayet sa a l t 4 de kadar makbaz mukabilinde komlı-
yon batkanlılına verllm••I n bu ıaatten 110nra ıecfkMelr zarfların kabul edtlmt,ecell. 3N ıt 1 



SAYFA: 4 TORKDILI 28 EYLÜL 93'1 

16 Eylul 1937 den 31 Mayıı 1938 tarihine kadar tatbik edilecek olan kııhk ıeyrl hareket cetveli aayın halka bildirilmek üzere ilan olunur. 

ILICADAN 

ı- • 
iSTASYONLAR 52 1 54 B. I 1 56 1 
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Hare kel 

1 1 
ilaca - 8,06 ıo,- -
Akçay )) - 8,30 10,09 -
Zeytinli )) - 8,44 - -
Edremit )) 7, . 9,03 - 10, 15 
Havran )) 7,24 9,24 - 10,36 
Palamut Muvasalat 7,48 - - -

~....__la&IS_ . 

P A L 'A M U T T A N 

KATAR NUMARALARI 
~ 

ı.o 1 B.3 --- 1 58 
HAREKET, SAATLERİ -

1 

l l ,36 ) 2, 12 14,5 l 
1l,R1 12,21 15,06 
12,01 - 15, 18 
12, 18 

1 

- 15,39 
12,42 - 16,-
13, · - -- --

KATAR NUMARALARI 
~ 

1 
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P A L A M U T A __..,, 

------ --.--------:----------
0 02 6~_1_66 ! a~ 6 

-
16,-
16, t 
16,3 
16,5 
·-

2 
6 
7 

1 

1 

17,36 
17,57 

17,21 
17,45 
17,57 
18, 15 

19,30 
19,42 
20, . 

10,45 

ı 1t18 
11 ,51 

12,12 -

IST ASYONLAR __ s_ı.~_~_5_3 ________ 55 J_ s 7 B· 2 r j_j_ 59 -- 61. 63 1 
I __ _ HARAKET SAATLARI 

Palamut Hareket ı 8, 
Havran » 8,30 
Edremit » 7, 15 9,06 

_____... 
10,0g ı 1 t . 12, t8 

18,09 10,39 11,42 12,s ı 

18,30 11,03 12,21 ı 3, ıs 

Akçay » 7,51 9,42 11 ,33 12,51 13,48 
z~ytinli 1 » 7 ,34 9,25 

Ilıca Muvasalat 8,- 9,51 """""" 
~~~--~----..:__,.._......--..-.;..-------:..::.-.------..!.---...:----:..--...;.----=--------.:-----------------------..:..------..:..--------:....------

DiKKAT: 1 - 81, 82, 83, 85, No. lı trenler ihtiyari yük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edilmez . 

2 - 62, 63, No . la trenler Hirinciteırtn 937 ve Mart, Niaan, May11 938 aylarma mahıuetur. 

1. P. D iŞLETME MÔDÜRLÜGÜ 

3 - 66 No hı tren Ayvalık ıürat poataıı ıünlerlne mahıuıtur. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Nafia dairesince alınma11 iıtenılen alah turuklye 
nln ıartnamelertnde yazıh eveaf ve ıerait dairesinde ahn· 

mak üzere 16 9 937 tftrihınden itibaren 15 gün müddetle 

açık ekıtltmeye konulmuıtur. 

ihale 7· 10 937 tarihinden (7 -Teırinievvel 937 tarihine 

raelıyao perıembe günü eaat 15 de vilayet makamanda 
müteıekkil daimi encümen huzurunda yapılacaktır 

2 - Ahnacak malzeme Muhammen rayiç Yekun 
Bedeli 

500 adet 3 kiloluk ve 
tamemen çelik yf'rlt ma 

mulah kazma Beheri bir liradır. 500 L 
500 adet tamamen çelik 
yerli mamulah üç köıe 

delikli kürek 
100 adet demir el arabaaı 

.. 36 kuruıtur . 
.. 750 " 

186 L. 
750 L . 

Muvakkat teminatı: Kazmanın 37 lira 50 kuruı, Küre. 
jin 13 lira 50 K, El arabaımın 56 lira 25 kuruıtur (ce 
man 107 lira 25 kuruıtur.) 

3 - Bu iıe alt evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnameıt 

1 Balıkesir Askeri Satın Alma 1 Bahkesir Orman 
Komisyonundan: B ·· h d. lh · det1: 

Balıkesir Kor Birliklerinin ihtiyacına kapalı zarfla ek- aş mu en 1 s 1 gı n 
ılltmeye konulan (~50) ton una talipleri tarafından teklif Arttırma çıkarılan partilerin Beherinin miktarı Yekİl~ 
edi1en fiat gali görülmüı olduğundan bir ay müddetl~ pa- Cınıt Adedi Kental "e;;; 
zarlığa konulmuı ve pazarhk günü olarak 11- l teırin . 937 Meıe kömürü 13 50 pe 

1 - Bahkeılr vilayeti merkez kazasmın Savaıtde•,, 
pazartesi günü eaat 11 olarak teeblt edilmiıtir . Unun mu· ., 

nahiyesi dere cıvarmdakı Karakız devlet ormanı de 
hammen bedeli 42,0UO lira, ilk teminata 3. 150 liradır 1 haUO 650 kental mcıe kömürü elliıer kentalllk parti er 
lıtekltlerin ıartnamesini görmek üzere her gün ve eksilt· ve ı 3 partide satııa çıkarılmııtır . •' 

l d Paı meye ııttrak edecek erin de vakti muayyenln e teminat 2 - Satıı elliıer kentallik partiler halinde iç de• 

makbuzlarile Kor Satın Alma Komisyonu baıkanlağına larôa satılmak ıartile Orman kanununun 18 ncl r11ad 

müracaatları. 4 ... f _ 404 inde yazıla köylüler arasında yapılacaktır. ,t 
3 !;atıı 11 ~ 10 937 tarih ve pazartesi günil :~,ı 

B - Huıuıl ıartnameıl 

İstiyenler bu evrakı, numunelerini Vilayet Daimi En· 

cümen kaleminde ve Nafıa dairesinde görebilirler . 

4 ~ Eksiltmeye girebtlmek için halihazırda yazılı ve 

rayiç bedelinin °/0 7.5 ğu olan muvakkat teminatını mal· 

sandığına yahrmıf olduğuna dair makbuz veya banka 

mektubile encümene müracaatları ilan olunur. 

4 1 - 400 

15 de orman müdürlüifi daireıinde her parti ayra 
ihale edilmek üzere yapılacaktır. 

4 Beher kentalin muhammen fiatı 30 kuruıtu~·0,ı 
5 -•Şartname ve mukavele ıuretleri Orman rııO 

yetinde görülebllır . tllr· 
6 - · Her parti için muvakkat teminat 1 13 kurut 4 ı.ı 

4 - 1~ 

lyeı;l ve Katyazmanı: Balıkesir saylavı H. KAKAN_ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Baıımyert : il Basamevl 


